ŽEMĖS SKLYPO KADASTRINIS NR. 1101/0031:0226 FORMAVIMO IR
PERTVARKYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
I. Įvadas
Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas rengtas vadovaujantis 2019 m. vasario 20 d.
Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl žemės sklypo Alovės g. 4,
Alytuje formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ Nr. DV-144; Alytaus miesto savivaldybės 2019 m.
kovo 4 d. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimais Nr. ŽP-5-(32.24.);
Alytaus miesto bendruoju planu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu
Nr. T-290; Žemės sklypo, esančio prie Alovės g. 4, Alytuje, ribų formavimo (Stambiagabritinių atliekų
aikštelei) ir tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliuoju planu (TPDR-T00005169); Teritorijos
Ulonų g. 31/Alovės g. 4A specialusis planas(TPDR-T00005241); Alovės g. žemės sklypo, Alytuje,
formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Alytaus miesto administracijos direktoriaus 2018-09-10
įsakymu Nr. DV-1116 (ŽPDRIS paslaugos bylos Nr. ZSFP-47035); AB ,,Telia Lietuva” 2019-02-27
išduotais planavimo reikalavimais Nr. 19/02-27-01; Eso Elektros tinklas, Alytaus regionas 2019-02-20
parengtais žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimais Nr. 20190220-56711;
ESO Dujų tinklas, Kauno regionas 2019-02-21 parengtais žemės sklypo formavimo pir pertvarkymo
projekto rengimo reikalavimais Nr. ZSFP-56711/02.21.
Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas rengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 04 d. įsakymu Nr. 3D452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių
patvirtinimo“.
Projekto rengimo ir tvirtinimo viešinimą skelbiama www.zpdris.lt.
II. Parengiamasis etapas
Projekto tikslas – suformuoti įsiterpusį apie 54 m 2 ploto valstybinės žemės sklypą ir sujungti su
besiribojančiu žemės sklypu (kadastro Nr. 1101/0031:0226), esančiu Alovės g. 4, Alytuje.
Planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracija, Rotušės a. 4, LT-62504
Alytus, Tel. (8 315) 55 111, faksas (8 315) 55 191.
Žemės sklypo plano rengimo iniciatorius – P.S.
Plano rengėja – S. Kazlausko firma „Korika“, Pramonės g. 7-410, Alytus, Tel. 8-699-83018.
Projekto autorė Monika Kazlauskienė, kvalifikacinio pažymėjimo Nr.2R-FP-703.
III. Esamos padėties analizė

Pertvarkoma teritorija yra žemės sklypas, kadastrinis Nr. 1101/0031:0226, kurio plotas 990 m 2,
esantis Alovės g. 4, Alytaus m. Pertvarkoma teritorija pietinėje dalyje ribojasi su įsiterpusiu valstybinės
žemės plotu (54 m2) ir Lietuvos Respublikai priklausančiu žemės sklypu kadastrinis Nr. 1101/0031:0338,
šiaurinėje dalyje ribojasi su privačiu žemės sklypu, kadastrinis Nr. 1101/0031:0171, vakarinėje dalyje
ribojasi su privačiu žemės sklypu, kadastrinis Nr. 1101/0031:0148, rytinėje dalyje su Lietuvos
Respublikai priklausančiu žemės sklypu kadastrinis Nr. 1101/7001:0166, pietrytinėje dalyje ribojasi su
valstybiniu žemės fondu. Situacija pavaizduota 1 pav.

1.pav. Pertvarkomas žemės sklypas VĮ Registrų centras kadastro žemėlapyje

Žemės sklypui nustatyta pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir
dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, registruotas plotas- 990 m 2. Žemės sklype yra registruoti P.S.
priklausantys statiniai unikaliais nr. 1193-0000-1014, 1193-0000-1025, 1193-0000-1036.
Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: I. Ryšių linijų
apsaugos zonos; VI. Elektros linijų apsaugos zonos; XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai)
augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje. Žemės sklypo kadastro duomenyse nėra registruotų servitutų.
Pagal Alytaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, pertvarkoma teritorija patenka į
mišriąją gyvenamąją teritoriją. Situacija pavaizduota 2 pav.

2. pav. Ištrauka iš Alytaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano

IV. Planuojamos teritorijos sprendiniai
Naujai formuojama ir prie P.S. nuosavybės teise valdomo žemės sklypo (kad. Nr.
1101/0031:0226) prijungiama valstybinės žemės dalis žymima projektiniu Nr. 1-1, jos plotas 0,0054 ha.
Žemės sklypas kad. Nr. 1101/0031:0226 sprendinių brėžinyje žymimas pagal jo kadastrinį numerį
1101/0031:0226, jo plotas yra 0,0990 ha. Visa pertvarkoma teritorija (formuojamas sklypas) žymimas
projektiniu Nr. 1. Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto metu prijungus prie žemės sklypo
kadastrinis Nr. 1101/0031:0226 įsiterpusį neracionalaus dydžio ir ribų valstybinės žemės plotą,
projektinis Nr. 1-1, gaunamas 0,1044 ha., kurio projektinis Nr. 1. Situacija pavaizduota 3 pav.

3. pav. Ištrauka iš žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių brėžinio

Formuojamas žemės sklypas, projektinis Nr. 1 turi privažiavimą nuo Alovės g., todėl projekto
rengimo metu privažiavimo servitutai nėra nustatyti. Žemės sklypo formavimo pertvarkymo projekto
metu yra naikinama specialioji sąlyga XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai) augantys ne miškų
ūkio paskirties žemėje, kadangi žemės sklype esantys jauni vaismedžiai ir tujos nėra priskiriamos prie
saugotinų želdinių grupės.
Projektavimo metu formuojamam žemės sklypui Proj. Nr. 1 ir Proj. Nr. 1-1 nustatomos
specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, bei nustatomi žemės sklypų kadastro duomenys:
Sklypas Proj. Nr. 1-1
Plotas: 54 m2.
Savininkai:


Lietuvos Respublika

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;
Žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:


V. Aerodromų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos (65 kodas) – 54 m2;



VI. Elektros linijų apsaugos zonos – 2 m2;



XX. Požeminių vandens vandenviečių apsaugos zonos – 54 m2;



XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos
– 1 m2;

Duomenys apie žemės naudmenų kiekybines charakteristikas:


Užstatyta teritorija – 54 m2.

Žemės sklype esantys statiniai:


Unikalus Nr. 1193-000-1025 – Ūkinis pastatas

Sklypas Proj. Nr. 1
Plotas: 1044 m2.
Savininkai:


P.S.

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;
Žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:


I. Ryšių linijų apsaugos zonos – 80 m2;



V. Aerodromų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos (65 kodas) – 1044 m2;



VI. Elektros linijų apsaugos zonos – 126 m2;



IX. Dujotiekių apsaugos zonos – 15 m2;



XX. Požeminių vandens vandenviečių apsaugos zonos – 1044 m2;



XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos
– 241 m2;



XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos - 89 m2.

Duomenys apie žemės naudmenų kiekybines charakteristikas:


Užstatyta teritorija – 1044 m2.

Žemės sklype esantys statiniai:


Unikalus Nr. 1193-000-1014 – Gyvenamasis namas;



Unikalus Nr. 1193-000-1025 – Ūkinis pastatas;



Unikalus Nr. 1193-000-1036 – Kiemo statiniai.
V. Sprendinių pasekmių vertinimas

Siekiant užtikrinti tinkamą teritorijų planavimą vietovės lygmeniu ir įvertinti rengiamo teritorijų
planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo galimą ilgalaikį ir (ar) trumpalaikį poveikį teritorijos
vystymo darnai Sprendinių poveikio santrauka pateikiama lentelėje:
1. lentelė. Sprendinių pasėkmių vertinimas
1
2
3
4

5

6
7
8
9

Teritorijų planavimo dokumento organizatorius: Alytaus miesto savivaldybės administracija
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Sigito Kazlausko firma „Korika“
Žemės valdos projekto rūšis: Žemės sklypo(ų) formavimo ir pertvarkymo projektas
Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais: Alytaus
miesto bendruoju planu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27
sprendimu Nr. T-290; Žemės sklypo, esančio prie Alovės g. 4, Alytuje, ribų formavimo
(Stambiagabritinių atliekų aikštelei) ir tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliuoju
planu (TPDR-T00005169); Teritorijos Ulonų g. 31/Alovės g. 4A specialusis planas(TPDRT00005241); Alovės g. žemės sklypo, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu
Alytaus miesto administracijos direktoriaus 2018-09-10 įsakymu Nr. DV-1116 (ŽPDRIS
paslaugos bylos Nr. ZSFP-47035)
Ryšys su patvirtinitais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais:
Alytaus miesto bendruoju planu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27
sprendimu Nr. T-290; Žemės sklypo, esančio prie Alovės g. 4, Alytuje, ribų formavimo
(Stambiagabritinių atliekų aikštelei) ir tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliuoju
planu (TPDR-T00005169); Teritorijos Ulonų g. 31/Alovės g. 4A specialusis planas(TPDRT00005241);
Status quo situacija: Tikslas, kuriuo siekiama įgyvendinti teritorijų planavimo sprendinius: suformuoti įsiterpusį
apie 54 m2 ploto valstybinės žemės sklypą ir sujungti su besiribojančiu žemės sklypu
(kadastro Nr. 1101/0031:0226), esančiu Alovės g. 4, Alytaus m.
Galimo sprendinių poveikio vertinimas: Įgyvendinus projekto sprendinius, numatomas
teigiamas ilgalaikis jų poveikis veiklos sričiai, ekonominei, socialinei bei gamtinei aplinkai
ir kraštovaizdžiui.
Vertinimo aspektai
Teigiamas poveikis Neigiamas poveikis
Sprendinio poveikis
Teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai
ilgalaikis
-

10

veiklos sričiai
Ekonominiai aplinkai
Socialinei aplinkai
Gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
Siūlomas alternatyvos poveikis
Teritorijų vystymosi darnai ir (ar) planuojamai
veiklos sričiai
Ekonominei aplinkai
Socialinei aplinkai
Gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui

ilgalaikis
ilgalaikis
ilgalaikis
nevertintas

nevertintas

-

-

-

-

IŠVADA: Prijungus įsiterpusį valstybinės žemės plotą (0,0054 ha), prie P.S. nuosavybės teise
valdomu kitos paskirties žemės sklypu (kadastrinis Nr. 1101/0031:0226) - tai turės teigiamą ilgalaikį
poveikį teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai, ekonominei ir socialinei aplinkai,
gamtinei aplinkai, kraštovaizdžiui neigiamo (trumpalaikio ar ilgalaikio) poveikio nebus.
Pridedama:
NTR centrinio duomenų banko išrašas.
Projekto autorius

M. Kazlauskienė

